Dataark

HP-skjerm på 27 tommer eller 68,57 cm

En fantastisk skjerm.
Utrolig rimelig.
Med denne 27-tommers
skjermen i Full-HD får du
kvaliteten du har vært på jakt
etter, til en pris du vil sette
pris på. En fantastisk skjerm
og enkel tilkobling som hever
underholdningsopplevelsen til
neste nivå.
Klar opplevelse
● Skjermen på 27-tommer i Full-HD1 sørger for at all underholdningen vises med livaktige farger og
skarp klarhet. Gjør deg klar til å vise alt innhold med et vakkert detaljnivå.
Enkel tilkobling
● Med VGA- og HDMI-porter kan du enkelt koble til enhetene uten behov for adaptere.
Bedre handling. Jevnere spill.
● Si farvel til hakking i spill, videoer og filmer. Med en lynrask responstid på 1 ms kommer hver piksel
frem utrolig raskt, for en jevn visningsopplevelse uten hakking.2
Funksjoner
● Hvor raskt pikslene kan reagere på endringer i bildefrekvensen, er avgjørende for spill som krever
hastighet, og en svartid på 1 ms gir en jevn og klar spillopplevelse, uten bevegelsesuskarphet.
● Vær forberedt på strålende visuelle effekter og skarpe bilder med den uforglemmelige kvaliteten på
denne imponerende FHD-skjermen.
● Fantastisk skarphet leveres med et dynamisk kontrastforhold på 12M:1, som gir dypere svart,
klarere hvitt og skarpere farger.
● Juster skjermen etter de personlige preferansene dine med en vinkel som kan stilles 5° forover eller
23° bakover.

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. Resultater kan variere, avhengig av kvaliteten på opprinnelig bilde,
foto eller video og forskjellen mellom skjermens tidligere innstillinger sammenlignet med modusen HP Enhance +.
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HP-skjerm på 27 tommer eller 68,57 cm

Skjermstørrelse

68,58 cm (27")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

TN m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,311 mm

Oppdateringsresponstid

1 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 12 M:1 dynamisk

Videoinngangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-støtte)

Oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 80 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +15°

Miljøspesifikasjoner

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 100–240 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 27 W, 22 W vanlig; Ventemodus: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A+; Synlig skjerm diagonalt: 68,58 cm (27"); Skjermoppløsning: FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inngangskontroll; Bildekontroll; Strømkontroll; Menykontroll; Administrasjon; Språk; Informasjon; Avslutt; OK; Pluss (+); Minus (-)

Mål (b x d x h)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (med fot); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (uten fot)

Vekt

5,13 kg (med fot); 4,64 kg (uten fot)

Sertifiseringer og samsvar

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand MEPS; WEEE; Microsoft
WHQL-sertifisering (Windows 10); SmartWay Transport Partnership – kun NA

Produktfarge

Svart

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; VGA-kabel; CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere); Hurtigoppsettsplakat

Bestillingsinformasjon

1CA81AA#ABB: 190781124092

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
Juni 2017

